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Agenda 

 
Datum Activiteit 

13 januari Studiedag onderbouw: groep 1 tot en met 4 vrij 

14 januari Synerkri Wintertoer in de voetbalkooi 

20 januari Geen studiedag, gewoon thuiswerken volgens rooster 

26 januari  Volgend Schooljournaal 

Lied van de week 

Deze week zingen we Opwekking 430: ‘Heer, ik prijs Uw grote naam’  
In de volgende weken staat voor zowel de onderbouw als in de bovenbouw Psalm 134:3 centraal.  

Welkom 

We ontvingen een mooi geboortekaartje van familie De Gier: op 22 december is Noud geboren. Noud is het broertje van 
Lex (groep 5) en Lizzy (groep 2B). Van harte gelukgewenst met jullie mooie wonder! 

Van de directie 

Lockdown en thuisonderwijs 
Wat jammer dat Nederland weer in Lockdown is… we hadden de schoolsluiting voor het basisonderwijs echt niet verwacht. 
En vanavond wordt bij de persconferentie zeer waarschijnlijk een verlenging aangekondigd. We weten niet voor hoe lang 
en ook niet of er voor het basisonderwijs een uitzondering zal worden gemaakt. Het is niet anders, we zullen er het beste 
van moeten maken, u thuis en wij op school.  
 
We hebben als team besloten om op dezelfde manier te werk te gaan als de vorige keer. Dus niet voortdurend online, maar 
via filmpjes de instructie doorgeven en de weektaken inplannen. Met de kinderen is via Teams contact, we zien ze in 
groepjes voorbijkomen, dat is fijn. Zo kunnen we toch contact houden, ook al is het veel minder dan gewoon op school. 
Voor zolang we thuisonderwijs moeten inzetten, blijven we dit volhouden op deze manier.  

 
We hopen en bidden op gezondheid voor u allen. Natuurlijk ook voor de leerkrachten, want alleen gezonde leerkrachten 
kunnen het onderwijs op afstand goed inregelen. Als een leerkracht uitvalt krijgen de ouders van de betreffende groep 
daarvan bericht. Ook in dat geval doen we ons best om het thuisonderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.  
Er zijn elke ochtend een paar collega’s op school, er is dan dus telefonische bereikbaarheid. Bij vragen kunt u zich het best 
via mail wenden tot de groepsleerkrachten. 
 
Noodopvang 
Voor ouders met een cruciaal beroep is de noodopvang ingericht. Toch blijven we u dringend oproepen om in uw eigen 
omgeving te zoeken naar opvang voor uw kinderen. Als die mogelijkheden helemaal uitgeput zijn, kunt u een aanvraag 
doen bij de directie: directie@debrongouderak.nl In de noodopvang wordt geen les gegeven, wel lesbegeleiding. De BSO 
van Royal Kids is alleen beschikbaar voor kinderen op hun vaste BSO dagen. 
Naast noodopvang hebben we ook een aantal kinderen op school gevraagd vanwege de voortgang van het leerproces, of 
om sociale redenen. 
Natuurlijk blijft de richtlijn, ook voor de noodopvang: bij Corona-achtige klachten blijf je thuis. Ook als een huisgenoot met 

Corona in quarantaine zit blijf je thuis.   

 

Hoe verder met CitoToetsen, rapporten, verwijzingsgesprekken? 

Er staat in het voorjaar altijd veel op de planning. Allereerst de halfjaarlijkse CITO-toetsen: die worden 
uitgesteld tot nader bericht. Afhankelijk van het tijdstip dat de kinderen weer naar school mogen komen, 
wordt herover een besluit genomen. 
Datzelfde geldt voor de rapporten en de planning van rapportgespreken.  
 
Begin februari staan voor groep 8 leerlingen en hun ouders de verwijzingsgesprekken gepland. Naar welke 
VO school kan een leerling, welk schooladvies gaat de school meegeven? Over deze gesprekken is binnen de school nog 
overleg. De  ouders van groep 8 krijgen zo spoedig mogelijk bericht hierover. 
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Bericht over Pensioen 
Afgelopen vrijdag ontving u een bericht van dhr Gert Tissink, over mijn aanstaande pensionering. In de bijlage bij dit 
Schooljournaal ontvangt u nadere informatie hierover. 

Uit de school 

Studiedagen op 13 en 20 januari 
Volgens de planning is er een studiedag voor de onderbouwgroepen gepland op 13 januari. Deze 
dag gaat gewoon door, voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is er op die dag geen lesprogramma 
gepland. 
De studiedag op 20 januari zou voor de hele PCPO zijn. Deze dag is afgezegd, er wordt dan ook 

gewoon leerstof ingepland voor woensdag 20 januari. 
 
Synerkri Wintertoer 
Aanstaande donderdag, 14 januari, komt een collega van meester Gunnar (van Synerkri) om de 
Wintertoer te doen met kinderen die dat leuk vinden. Je bent welkom in de voetbalkooi vanaf 13.00 uur. 
Nu maar hopen op lekker wintersportweer... Zie het Parrobericht van gisteren dat juf Hannah aan 
iedereen stuurde... Veel sportplezier! 
 

Team sportservice Krimpenerwaard 
Ook Team Sportservice laat van zich horen: er is een scorekaart gemaakt om met vriendjes/klasgenoten de uitdaging aan 
te gaan. Kom in beweging, dat is goed voor je lichaam en speciaal goed voor je hersenen!  

Daag jezelf en je vrienden uit! Wie haalt de hoogste score? 
Doe elke dag een oefening en schrijf de score op. Alle oefeningen gedaan en wil je wat 
winnen? Stuur een foto van je scorekaart en een leuke/originele foto of video op naar 
pgroenendaal@teamsportservice.nl en win een Team Sportservice goodiebag. 

Zie de scorekaart in de bijlage bij dit Schooljournaal, gisteren heeft juf Hannah deze ook al gedeeld via Parro. 

Van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een mediacoach een webinar over kinderen en 
media voor ouders van kinderen van 9 tot en met 12 jaar.  
 
Wat doet je kind op de computer? Is je kind online wel veilig? Hoe lang mogen kinderen eigenlijk 
spelen op hun telefoon of tablet? Wat past bij de leeftijd? Je kunt je als ouder wel eens zorgen 
maken over het gebruik van beeldschermen en online media door je kinderen.  
 
Tijdens deze webinar bespreken we o.a. de ontwikkeling van het brein door (digitale) media, wat de kinderen leren van 
online bezig zijn, hoe de kinderen online media gebruiken, de voor- en nadelen van het gebruik van beeldschermen en 
online media door kinderen. Ook krijg je handvatten voor de opvoeding van je kind op het gebied van 
beeldschermgebruik. 
 
Deze webinar is speciaal voor ouders van kinderen van 9 t/m 12 jaar en vindt plaats (online) op 19  januari 2021, van 
20.00-21.30 uur. Kosten: € 5,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten). 
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl 

Interessante websites 

Graag vermelden wij hier een aantal websites die voor u interessant kunnen zijn:  
Naschoolse opvang Royal Kids Home: www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl   
Bibliotheek Krimpenerwaard: www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl  
Peuterspeelzaal de Rakkertjes: www.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes  
Centrum Jeugd en Gezin: www.cjgkrimpenerwaard.nl    
 

 
 
 
 
 
 
\ 
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Spreekuur leerkrachten 

 
Groep Leerkracht(en) Tijdstip 

1a-2a Jannie/Yvonne Woensdag 12.30-13.00 uur 

1b-2b Hannah Woensdag 12.30-13.00 uur 

3-4 Lizeth/Alice Woensdag 12.30-13.00 uur 

5-6 Marleen Woensdag 12.30-13.00 uur 

7-8 Thomas Woensdag 12.30-13.00 uur 

 Directie Graag volgens afspraak 

 IB Graag volgens afspraak 

 

Vakantierooster 2020-2021 

Voorjaarsvakantie Ma 22-02-21 t/m vr 26-02-21 

Goede Vrijdag / Pasen Vr 02-04-21 t/m ma 05-04-21 

Meivakantie Ma 26-04-21 t/m vr 07-05-21 

Hemelvaart Do 13-05-21 t/m vr 14-05-21 

Pinksteren, hele week Ma 24-05-21 t/m vr 28-05-21 

Zomervakantie Ma 19-07-21 t/m vr 27-08-21 

 

Studiedagen 2020-2021 alle leerlingen vrij Studiedagen 2020-2021 onderbouw, groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag 01-03-21 Woensdag 13-01-21 

Vrijdag 25-06-21 Woensdag 17-03-21 

 Woensdag 16-06-21 

 

Tenslotte 

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, veel gezondheid, succes en liefdevolle momenten toe.  
A. Vaatstra-Bukman, directeur. 
 

 


